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SMEKMÅNADEN ÄR ÖVER 
 Sedan de judiska ledarna hade mördat Stefanus, var de som djur som har fått 

smaken på blod och sedan ville ha mer kött! De försökte inte på vänligt sätt 
mer; de startade en mördarfest utan like och använde brutalt våld gentemot 
Kristi Kyrka. Apg. 8:1-3 

 Sannolikt kunde de kristna i Jerusalem vid denna tid inte förstå varför Gud 
kunde tillåta en sådan förföljelse, men om vi ser tillbaka på historien, ser vi att 
de tidiga kristna inte ville lämna Jerusalem och den behagliga gemenskapen 
vid templet och dess omgivningar. Jesus sade till dem att sprida ut sig över 
hela världen, men det krävdes förföljelse för att de skulle lyda hans bud. Apg. 
8:4; Matt. 28:18-20 

 Ibland krävs det en tragedi för att få den kristne åt det håll Gud vill ha honom.  
1 Mos. 45:1-8 

GUDS KRAFT MANIFESTERAD 
 Vi är nu framme vid Filippus ämbete, han började som en församlingstjänare 

(diakon) men slutade som evangelist. Apg. 8:5-8 
 Den Helige Ande manifesterade uppståndelsekraften genom Filippus, kraften 

var så stor så att by-shamanen Simon blev imponerad, övertygad om sin 
synd och blev frälst. versar 9-13 

 Av någon anledning bad Filippus inte att den Helige Ande skulle falla över de 
nyfrälsta och när apostlarna i Jerusalem hörde talas om hur Gud hade gått 
fram i Samarien, hämtade man Petrus och Johannes. versar 14-17 

 Girighetens ande föll över Simon när han försökte köpa denna speciella kraft 
från apostlarna. Det var tre saker som han inte förstod: att den Helige Ande är 
Gud, han är i människor som är frälsta och är inte en kraft som kan säljas. 
Många är de präster under seklernas gång som har försökt att sälja Guds 
smörjelse till godtrogna människor. Vem som helst som försöker sälja den 
Helige Ande är en charlatan. versar 18-24 

 På sin väg tillbaka till Jerusalem predikade Petrus och Johannes för 
samariterna, som de en gång hade föraktat. Samariter var avskydda därför att 
de var en rasblandning av de tio nordliga stammarna och kananéer. vers 25 

ATT LYDA GUD 
 Filippus var mitt i en väckelse då folk kom till Kristus i mängder, och där fanns 

många underverk från Gud. Det var Herrens avsikt att Filippus skulle vittna för 
en speciell person, som i sin tur skulle ta med sig evangeliet till Etiopien och 
Afrika. vers 26  



 Filippus argumenterade inte med ängeln fast han visste att ingen bodde i 
öknen. versar 27-28 

 Det behövs stor tro att gå sin väg och lyda utan att veta i förväg vad som skall 
hända. Det var vad Abraham gjorde och det är vad Gud vill att du och jag 
skall göra i våra dagliga liv. 1 Mos. 12:1-5; Hebr. 11:1-10 

 Den etiopiske hovmannen reste inte i en ensam vagn, utan reste med en 
väpnad konvoj. Som skydd hade han män till häst, som hade till uppgift att 
fånga upp alla som närmade sig konvojen och döda dem om nödvändigt, 
innan denne hovman från Etiopien kom. När den Helige Ande sade till 
Filippus att springa ifatt vagnen, tog Filippus alltså en risk att bli dödad. 
Återigen var det tron som arbetade i Filippus. versar 29-30 

 Etiopiern hade aldrig sett Filippus förut men den Helige Ande rörde vid honom 
så att han lät Filippus sätta sig ner med honom och förklara skriften 
ytterligare. versar 31-35 

 Resultatet blev att eunucken trodde på Jesus och blev döpt. versar 36-38 
 Den Kristi Kyrka som grundades i Etiopien av denne ende man finns 

fortfarande där och kom aldrig in under katolicismens ok. 
 Så snart uppdraget från Gud var slutfört, flyttades Filippus med Andens kraft, 

och eunucken såg aldrig till honom mer. versar 39-40 
 Bibeln berättar att Filippus bosatte sig i Cesarea, där han gifte sig och fick 

fyra döttrar. Apg. 21:8-9 
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